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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, bones tardes. Pilar Sansó substitueix
Vicenç Thomàs.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8079 i 8269/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8079/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortiment
dels bancs d'aliments i el manteniment del programa
europeu d'ajuda alimentària a les persones necessitades.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 8079/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l’enfortiment dels bancs d’aliments i el manteniment del
programa europeu d’ajuda alimentària a les persones
necessitades, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador
per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats
i diputades. Aquesta proposició no de llei que avui presentam
aquí va ser registrada el mes d’octubre, però les circumstàncies
que varen motivar la redacció d’aquesta iniciativa no han
canviat, es mantenen i en molts de casos han empitjorat. Per
tant, la mateixa fotografia que teníem el mes d’octubre, la tenim
ara i indiquen la vigència i l’actualitat d’aquesta proposició.

Aquesta proposició demana suport a les persones que viuen
en la pobresa i dins la pobresa, aquelles persones que pateixen
fam i que necessiten ajuda alimentària. A les Illes Balears avui
en dia, a data d’avui, tenim 93.943 aturats, 93.000 persones que
cerquen feina i que no en troben; 54.400 no reben cap tipus de
prestació, ni ajuda, les han acabades i no tenen cap tipus
d’ingrés. Un 31% d’aturats de llarga durada, 4.500 llocs de feina
destruïts el darrer any.

La davallada d’un 5% dels ingressos familiars i la pujada
d’un 10% del cost de la vida, agreuja encara més la situació de
les famílies que viuen d’una manera molt precària. A tot això
hem de sumar els retalls i els copagaments que han de fer i que
han d’assumir les famílies, a causa de l’acció del Govern del
Partit Popular, que també agreuja encara més aquesta situació
de fragilitat i de vulnerabilitat.

L’augment de la pobresa, que a la nostra comunitat se situa
en un 20%, ens indica que hem d’actuar i que hem de prendre
decisions i mesures per tal d’alguna manera, no solucionar, però
sí restaurar la situació d’aquestes persones. Dins aquesta borsa
es troben 65.000 infants de la nostra comunitat, un 32,4%,
l’informe de la UNICEF, el darrer que es va presentar, així ho
va manifestar, hi ha 65.000 nins que viuen en llars amb
ingressos per sota del llindar de la pobresa. A la mateixa vegada
que UNICEF denunciava aquesta circumstància, les escoles de
la nostra comunitat també denuncien que troben nins que van
escola sense haver menjat, nins desnodrits. Hi ha escoles,
directors i directores de centres que ho han dit i ho han
manifestat. Si això coincideix o no coincideix amb l’eliminació
de les beques de menjador, no ho sé, però aquesta és la realitat.
Les beques de menjador per a aquest curs escolar no s’han
convocat i les escoles cobren encara endarreriments d’anys
passats.

A les Balears hi ha desnutrició, però és que a l’Estat
espanyol hi ha un 25% de nins desnodrits. No sé si a Balears es
manté aquest percentatge, però és una cosa que no podem
obviar ni tancar els ulls. Per tant, és una realitat que existeix,
vengui d’on vengui, existeix, la tenim i l’hem de mirar de cara.
No podem dir que no existeix aquesta problemàtica dels nins
desnodrits de la nostra comunitat. Els desnonaments hipotecaris
són una part molt important en l’augment d’aquest risc
d’exclusió i patiment infantil. Quan una família queda
desnonada, els que més pateixen són els nins i nines d’aquesta
família.

Per tant, aquesta situació, aquesta fotografia social ha
provocat un augment del 30% de la demanda d’emergències
socials als ajuntaments. Les organitzacions que es dediquen a la
distribució d’aliments, banc d’aliments, Càritas i Creu Roja, fa
temps que denuncien que no donen a l’abast amb les demandes
que augmenten cada dia que passa, que necessiten del suport per
poder fer front a la demanda alimentària d’aquesta comunitat
que pertany a l’Estat espanyol, la desena potència econòmica
mundial, no poden donar aliments a tota la gent que és a les
cues demanant ajuda per donar menjar als seus fills i a ells
mateixos.

Per tant, per una banda tenim que el mes d’octubre de l’any
passat es produeix aquesta denúncia de les entitats que donen
aliments, dient que no poden assumir tota la demanda. I d’altra
banda tenim el perill que dins la Unió Europea, el Pla d’ajuda
alimentària als més necessitats, que és un programa de la Unió
Europea, que està encaminat a la reducció de la pobresa, firmat
per tots els estats membres de la Unió Europea i que Espanya
rep mitjançant el Fons Espanyol de Garantia Agrícola, és un pla
que està amenaçat de desaparèixer perquè hi ha tres països de
moment que no volen continuar amb aquest pla: Dinamarca,
Alemanya i Regne Unit han posat traves al desenvolupament i
a la dotació pressupostària d’un pla que dóna ajuda alimentària
i que Espanya va rebre 80 milions l’any passat d’ajuda
alimentària europea.

Per tant, aquesta fotografia, d’una banda l’augment de la
pobresa, l’augment de la demanda alimentària. I d’altra banda
el perill que el Pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea sigui
posat en qüestió, és el que va provocar la redacció d’aquesta
proposició no de llei. Precisament en els mitjans de
comunicació d’avui, tenim dos articles que van encaminats en
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la mateixa direcció, denunciar els 3 milions de persones que
viuen en la pobresa extrema en el nostre país. Un informe de
Càritas diu que tenim una dècada perduda quant a pobresa i que
el 6,4% de tots els espanyols estan al límit de l’exclusió. I també
tenim aquesta informació, 10.100 ciutadans de Palma necessiten
aliments de Cort per sobreviure.

Per tant, és una iniciativa que pensam que té actualitat i que
és necessari prendre decisions encaminades per veure si podem
millorar aquestes circumstàncies. Per tant, el grup parlamentari
va presentar aquesta proposició no de llei que en el primer punt
diu “el Parlament de les Illes Balears insta a defensar en el si del
Consell d’Europa i davant els organismes comunitaris que
corresponguin, el manteniment del finançament del programa
europeu d’ajuda alimentària a les persones més necessitades per
al període 2014-2020. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a reforçar el finançament públic destinat als
bancs d’aliments mitjançant el pressupost general de l’Estat, en
el marc de les polítiques de cohesió per a la inclusió social i el
suport als serveis socials d’integració prestats per les
administracions públiques, les entitats associatives per a
l’atenció als colAlectius afectats”. 

El tercer punt seria: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a promoure un acord entre Estat, les
organitzacions socials i els representants de la indústria
agroalimentària que permeti un aprofitament eficient dels
aliments, tal i com succeeix als altres països, evitant la seva
destrucció.” 

Quart punt. “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a donar suport a les entitats que
treballen contra la pobresa des del repartiment d’aliments, amb
la convocatòria de campanyes solidàries que fomentin el
compromís de tota la societat. El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a potenciar i millorar els
serveis de distribució d’aliments, amb la creació d’un àmbit de
treball conjunt entre l’administració i les principals entitats que
gestionen els bancs d’aliments i altres agents del món
alimentari.”

Nosaltres pensam que aquests cinc punts donen resposta a
una demanda social, una demanda on hauríem de poder actuar,
perquè és una immoralitat des del meu punt de vista que
augmenti la pobresa, que les entitats denunciïn que no poden
donar atenció a tota aquesta gent que necessiten menjar, el pa de
cada dia, i que els governs no facin absolutament res per
solucionar aquest problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei,
amb uns certs aclariments que no acabam de veure o que ens
agradaria que s’aclarissin en el debat. Coincidim amb vostè en
la part de la seva anàlisi i avui un diari de la nostra comunitat
autònoma, deia que a Palma hi ha més de 10.100 persones que
depenen per a la seva subsistència, dels aliments que d’una
forma solidària són distribuïts entre les xarxes de veïns i
l’Ajuntament de Palma que fa una aportació econòmica per a la
compra d’aliments. Això suposa el 2,4% de la població del
municipi, 2,4% de població del municipi que va a un servei
social i els diu que no pot menjar. I hi ha una treballadora social
que comprova que efectivament això és cert i que la prestació
tècnica que li dóna és..., vagi vostè al banc d’aliments, vagi
vostè a la xarxa de veïns que reparteixen aliments i li donaran
una borsa de menjar.

Aquesta és la situació del 2,4% de la població del municipi
de Palma, segons xifres que ha donat la mateixa regidora del
Partit Popular i segurament aquesta xifra de 2,4% es pot
extrapolar a tots els municipis de les Illes Balears, amb una
mitjana segurament alguns manco i alguns més, depenent de les
característiques econòmiques del municipi. Però estam davant
d’una situació que necessita l’atenció de tots els polítics i
necessita estar a l’agenda de les persones que gestionen els
pressuposts i que gestionen els doblers de tots.

Per tant, ens sembla molt idònia aquesta iniciativa. Nosaltres
com a grup parlamentari n’hem tengut d’altres que no s’han
pogut aprovar. Li diré que és un poc escalonat. Nosaltres el que
desitjaríem de totes totes és que s’aplicàs la Llei de serveis
socials. La Llei de serveis socials estableix que el Govern ha de
garantir amb les seves competències, cobrir les necessitats
bàsiques de la població, perquè pensam des del nostre grup
parlamentari que el més important d’un Govern és cobrir les
necessitats bàsiques de la població, si no es poden cobrir a
través dels mitjans habituals que tenim tots els humans que és
el treball. Si el treball no hi és i la gent no pot competir en el
mercat, no pot tenir ingressos per poder comprar, aquests
mínims de subsistència s’han de poder garantir. Per això es va
fer aquesta Llei de serveis socials i per a moltes més coses. Hi
havia un decret allà on s’establia que a partir del 2013 això
s’havia d’aplicar, amb un seguit de criteris i el que s’ha fet ha
estat derogar-ho i posposar-ho per al 2015. Confiem que en el
2015 la crisi econòmica s’hagi superat i que la població no sigui
tan nombrosa i que sigui més fàcil. Però creim que hauria de ser
una prioritat d’aquest govern i de qualsevol altre.

Per tant, nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que
vagi en aquest sentit. El primer punt ens pareix important, jo li
diria que ja hi ha, no una sentència, però sí que hi ha valoracions
de la Unió Europea que el programa d’ajuda europea i un dels
arguments que se donen és que el programa d’ajuda alimentària
vulnera la lliure competència. Les persones que van a cercar la
borsa d’aliments al banc d’aliments a través d’associacions no
compren en el mercat i que hi ha una lliure competència no
equilibrada per als consumidors. Jo crec que arribar a aquests
extrems d’argumentació amb població necessitada, crec que no
és l’Europa, almanco no és la que el nostre grup parlamentari
desitja, una Europa que valora molt la part econòmica i molt
poc la part social o més humanitària. Per tant, creim que el
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nostre Govern central que té les competències, ha de donar
suport al màxim aquest programa d’ajuda alimentària i ha de fer
política en aquest sentit, ha de negociar perquè això es
mantengui, no només ho ha de votar.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar el finançament públic destinat als bancs d’aliments i
tot el que ve darrera. Si això vostè entén que és una proposició
no de llei, que sobretot se centra a garantir el programa de banc
d’aliments, li donarem el vot favorable. Si és relació a la
cohesió social i als serveis socials no li donaríem el vot perquè
això és competència de la Comunitat Europea. És cert que
Europa només reconeix Espanya, per tant, si és en relació amb
el programa del banc d’aliments europeu, sí que li donaríem el
nostre suport. Per tant, necessit que ho aclarís en la propera
intervenció.

El punt tercer ens sembla absolutament adequat. És una
demanda que de cada vegada surt més, que hi hagi formes
perquè la indústria agroalimentària pugui aprofitar els aliments
que de vegades exclou de la venda per diferents motius, fins i
tot de vegades per qüestions estètiques, no per problemes de
proximitat o de caducitat, sinó que de vegades s’exclouen
perquè la poma no és del tot rodona, o la tomàtiga no és tan
sencereta com toca. Per tant, fins i tot per problemes estètics
s’estan eliminant aliments, quan tenim necessitat que la gent
pugui menjar. Per tant, també donam suport a aquest punt.

Quart punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a donar suport, si aquest suport és econòmic
hi votarem a favor. Si és un suport moral no votarem
favorablement. Clar, el que no podem fer són campanyes del
pot, està molt bé que aquestes campanyes existeixin mentre que
hi hagi entitats que voluntàriament les facin. Però el Govern ha
de tenir un cert lideratge per cobrir les necessitats de la
població. No podem com a país pensar que la solidaritat
individual de les persones i familiars cobrirà una necessitat
bàsica de la població. Per tant, si aquest suport és econòmic, a
través del que pugui, sabem que sempre és insuficient, durant
l’anterior govern va ser insuficient, però va fer. Aquest govern
que jo sàpiga i ho hem demanat en diverses ocasions, no ha fet
cap mesura per a temes d’emergència, ni per ajudar les entitats.
Per tant, pensam que sí ho ha de tenir en els pressuposts. 

I finalment, ens sembla també adequat el darrer punt,
millorar els serveis de distribució d’aliments, amb la creació
d’un àmbit de treball conjunt entre l’administració i les
principals entitats. Jo aquí parlaria d’administracions en plural,
perquè pens que molts d’ajuntaments ja fan aquestes iniciatives
i pens que no només ha de ser l’administració autonòmica,
també la insular i sobretot la municipal que són les que han de
potenciar i facilitar que es distribueixin d’una forma més
adequada aquests aliments i sobretot no hi hagi duplicitat. Jo
crec que mentre el Govern no aporti econòmicament a la xarxa
de distribució d’aliments, no té autoritat moral per poder
reclamar cap tipus de coordinació. 

Per tant, per a nosaltres és important que aclareixi els punts
dos i quatre. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro
Sanz també per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El Plan de ayuda
alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea,
se viene desarrollando desde 1986, cuando el Consejo aprobó
las normas que permitieron utilizar los productos agrícolas
almacenados para los organismos públicos de intervención,
como ayuda alimentaria destinada a las personas más
necesitadas. El Plan de ayuda alimentaria nació por tanto con el
doble objetivo de facilitar la salida de los productos agrícolas
almacenados por los organismos de intervención, en el marco de
la Política Agraria Común, la PAC, y al mismo tiempo poner a
disposición de las personas más necesitadas alimentos básicos
de calidad.

En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente se encarga de la aplicación del plan a través
del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, que es el
organismo encargado de adquirir los alimentos, ponerlos a
disposición de las organizaciones caritativas y velar por la
correcta ejecución del plan.

Los planes de distribución de alimentos a las personas más
necesitadas de la Unión Europea se aprueban anualmente por la
comisión europea que en base a las solicitudes recibidas de los
estados miembros asignan los recursos económicos que se
destinarán a la compra de alimentos para ser distribuidos de
forma gratuita entre las personas más necesitadas. 

Tradicionalmente los recursos económicos destinados a la
compra de alimentos han procedido de la venta de productos
agrícolas almacenados por los organismos de intervención
comunitarios; sin embargo a medida que la política agrícola
común, es decir, la PAC, ha ido evolucionando, los recursos
económicos procedentes de la venta de producto de intervención
han ido disminuyendo. Por esta razón la Comisión Europea ha
establecido una partida financiera para compensar la falta de
recursos procedentes de los productos de intervención, de
manera que los estados miembros puedan contar con una
dotación económica estable destinada a la compra de alimentos.

Yo creo que es una teoría que es bueno que se vaya
aclarando, puesto que aquí no se ha comentado, en esta
comisión, por ejemplo, citar que en el plan del año 2012 la
asignación correspondiente a España ascendía a 80,4 millones
de euros y, claro, hoy debatimos una proposición no de ley del
Partido Socialista que sale de Ferraz, que pasa por Cuenca,
luego Moratalaz, luego Alcorcón y luego llega a Baleares. Sí, sí,
sí, és la misma moción, la misma moción que si usted pone
“mociones de política agraria común del Partido Socialista” está
presentada la misma moción, excepto, claro, donde pone
Cuenca no pone Baleares, porque usted ha hecho un gran
trabajo y lo ha modificado. Está bien, ha hecho un gran trabajo
como diputada. 
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Pero, es decir..., por tanto, es que..., vamos a ver, carece
absolutamente de sentido común. Sí, se lo voy a decir muy
claramente, es decir, sobretodo carece en mi opinión de
actualidad, porque, claro, que usted lo presente en octubre tiene
cierto sentido por lo que salió por la prensa, pero cuando vio
diferentes resoluciones... Por lo tanto, bueno, yo creo que ésta
es una iniciativa que está totalmente desfasada.

Los países de la Unión Europea hace unos meses acordaron
otorgar a nuestro país 85,6 millones de euros para el ejercicio
2013, es decir, 5 millones de euros más que el 2012. No sé si lo
sabe o no lo sabe pero no lo ha dicho. Entonces no sé por qué
sigue manteniendo esa propuesta, porque lo que usted pide ya
está aprobado, ya está aprobado. Por lo tanto el compromiso del
plan está más que garantizado. Es más, en España, España, que
tampoco lo ha dicho, yo se lo diré, si no lo sabe se lo voy a
reconocer, es el segundo país de la Unión Europea que más
beneficios recibe en compensación con este tipo de ayudas. 

Por otro lado el comisario europeo de Agricultura, Dacian
Ciolos, se lo voy a decir aquí, es decir, bueno, aquí está, es
decir, la Unión Europea otorga a España 85 millones de euros
para repartir comida entre los pobres; es El País, El País dice:
“La Unión Europea otorga a España 85 millones de euros para
repartir comida entre los pobres”. Después lo que dice referente
al Plan 2014-2020, que supongo que se refieren ustedes y
también hablan en su propuesta, “el comisario europeo de
Agricultura Dacian Ciolos se refirió en un comunicado a la
importancia de este tipo de iniciativas en el actual momento de
crisis, e indicó que la Comunidad Económica Europea ha
propuesto reservar 2.500 millones de euros para el plan que
sucederá al actual en el presupuesto 2014-2020". Por lo tanto
sigo diciendo que está desfasado, y me remito a los hechos, no
lo digo yo, lo dice la Unión Europea.

Por otro lado un tema también de actualidad, de hace varias
semanas; a lo mejor tampoco ustedes le dan credibilidad, pero
yo creo que sí que la tiene. El Boletín Oficial del Estado de 28
de febrero de 2013 -usted me dice que es una propuesta actual
lo que usted pide-, el 28 de febrero de 2013 dice, dice, o sea
hace varias semanas aprobó la resolución del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se establece el procedimiento para
la designación de las organizaciones caritativas y los requisitos
que deben cumplir las entidades benéficas encargadas de la
distribución de alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda
alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea.
Y un punto, como veo que usted lo tiene pero justamente no lo
dice porque no lo quiere decir, pero si lo tiene es bueno que
vuelva a ser recalcado, dice la cantidad que le acabo de decir,
que son 85 millones, va de 85 millones de euros que le asigna
del presupuesto 2013 para España; 2012, 80 millones; 2013, con
un gobierno del Partido Popular, 85 millones de euros. Esa es la
realidad. 

Por tanto, como he comentado anteriormente, yo creo que en
estos momentos, es decir, podemos incidir en su propuesta. Yo
si quiere, por la importancia que requiere, porque es un tema
importante aunque el contenido está un poco desfasado, yo creo
que sería importante hacer una propuesta conjunta de todos los
grupos parlamentarios en los términos que usted establece, pues
“a seguir”, intentar proponer una enmienda in voce en cada uno
de los puntos donde se pueda poner “a seguir” o “continuar”,
pero en todos los puntos, porque son medidas que ya se están
haciendo y están contempladas, y es la realidad. 

Es decir, para 2013 los fondos están garantizados; para el
2014-2020 los fondos están garantizados; lo dice la Unión
Europea, lo dice el BOE; yo no sé quién más lo tiene que decir.
A lo mejor usted cree más a Ferraz pero yo creo más lo que dice
la Unión Europea y lo que dice el BOE, Sra. Conxa Obrador.

Y por último, y no menos importante, me gustaría resaltar el
extraordinario papel que han tenido y tienen las entidades que
trabajan en este campo. Precisamente ayer estuve reunido con
gente del Banco de Alimentos de aquí de Mallorca, que me
hicieron llegar la memoria, la última memoria que hicieron de
la actividad de 2011, que la verdad que son importantísimos la
tarea y el trabajo que hacen este tipo de entidades, y en este
sentido me gustaría reconocer y que constase en acta, Sra.
Presidenta, todo nuestro apoyo a la labor que hace el Banco de
Alimentos y otro tipo de entidades como Cáritas y Cruz Roja al
respecto. Y también me gustaría decir que también el
compromiso de España también está patente. Es decir, ¿por
qué?, porque el Consejo de Ministros también de hace varias
semanas aprobó recientemente una subvención a la Cruz Roja
por más de 36 millones de euros; y también a Cáritas por más
de 20 millones de euros para la realización de proyectos para los
colectivos más necesitados.

Y ya por último, sólo para refrescar un poco la memoria, no
quiero entrar en el tema de la herencia, pero tampoco me parece
justo que usted en su intervención inicial, Sra. Obrador, hable
de la situación de desigualdad que tiene la gente de Baleares
cuando con su gobierno (...) 60 personas cada día dejaban de
tener trabajo; con su gobierno 4 empresas cada día dejaban o
tenían que cerrar. Con su gobierno se triplicó el paro, Sra.
Obrador. Por lo tanto usted me habla de la herencia, pero, claro,
usted ya habla aquí de las desigualdades y tal y cual. Mire, yo
sólo quiero decir una cosa, es decir, si hay un gobierno que está
apostando seriamente por los servicios sociales es el Partido
Popular, porque es un gobierno el gobierno de José Ramón
Bauzá -ya lo dije el otro día en el pleno- que en los últimos
presupuestos de esta comunidad autónoma ha aumentado la
partida en 25,6 millones de euros los servicios sociales, no otro
gobierno, el gobierno del Partido Popular.

Por tanto yo me remitiré a los hechos. Yo creo que es..., y
por tanto hay una noticia que también ha salido hoy en Baleares,
un tema que, pues bueno, hay que tener en cuenta, pero es
importante decir que Baleares es la única región en la que se
reducen las familias y empresas en quiebra en 2012 con 280. Yo
creo que, datos, tenemos de todos los colores, pero los hechos
son los que son. 
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Yo creo que es importante que hagamos que todas las
fuerzas políticas del Parlamento, en apoyo, en apoyo a las
personas más necesitadas y en apoyo a las entidades que
trabajan para esas personas, podamos hacer una propuesta
conjunta, y yo, pese a mis argumentos, con ese ánimo también
constructivo de lanzar un mensaje hacia la ciudadanía, le
propongo lo que he dicho anteriormente, que respecto a sus
cinco puntos en cada uno de ellos podamos incorporar la
palabra “seguir” o “continuar”, porque queda más que reflejado
que el compromiso de las administraciones está más que
clarificado con este tipo de colectivos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Supòs que vol fer ús de la paraula
per contradiccions la Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, en resposta a
la seva solAlicitud d’aclariment, el punt quart es refereix a suport
econòmic, no és un suport moral, perquè el suport moral en
aquestes circumstàncies no soluciona absolutament res, no du
el menjar al plat de les persones que ho necessiten, que fan cua
als Caputxins per poder endur-se’n la bossa de menjar. 

I el punt cinquè..., el punt cinquè és el que em deia que
necessitava un aclariment, i és “el Parlament insta el Govern
a...”; és aquest que necessitava aclariment? Els dos. Sí, és
garantir que els fons que arriben d’Europa a l’Estat arribin a la
comunitat autònoma. Per tant en el mateix sentit que vostè deia
és el sentit en què estaven expressats aquests dos punts i que
don per bons tant amb la seva aportacions com amb els termes
en què estaven plantejats.

Quant al Partit Popular li he de dir que no acceptaré les
esmenes perquè continuar significa que s’ha començat, i jo
consider que no s’ha començat i que a partir d’aquí, a partir
d’aquesta proposició, era quan es podia començar a fer i no
continuar. M’agradaria saber què volem continuar; que
augmentin les llistes, les cues de la gent que està esperant una
bossa de menjar?, perquè és l’únic que pot continuar si seguim
d’aquesta manera. 

Jo també tenc el Butlletí Oficial de l’Estat de dijous 28 de
febrer, i jo també tenc apuntat, i ho he dit abans, que l’Estat ha
rebut 85 milions d’euros en concepte d’ajuda alimentària i que
l’any passat en va rebre 80. Però el punt 3 d’aquest butlletí diu:
“No obstante, la cantidad definitiva de los mismos no se
conocerá hasta que el FEGA resuelva la adjudicación de los
procedimientos de licitación”, i en definitiva la proposició no
de llei, el primer punt, no es refereix al que rebem del passat, fa
referència al que rebrem del 2014 al 2020, és a això que fa
referència, no es refereix al passat. Nosaltres el que demanam
és que l’Estat faci feina perquè els organismes comunitaris
assegurin que el programa europeu d’ajuda alimentària a les
persones més necessitades per al període 2014-2020 sigui
efectiu. No em parli del passat, jo estic parlant de futur. 

Per tant que faci referència a allò que surt publicat al BOE,
que jo ja ho sé, no té cap sentit, perquè la meva demanda va en
relació amb un període futur, i el que demanam al Govern és
que faci feina per assegurar aquest finançament durant aquest
període, que està en qüestió per tres països, per tres països molt
potents. Alemanya. A veure què dirà el Sr. Rajoy davant la Sra.
Merkel si diu que s’ha acabat l’ajuda alimentària; es mantendrà
o no es mantendrà? Per favor!, per favor! No em digui que no
és necessari que demanem al Sr. Rajoy que faci feina. I a més
no ho deman jo, ho demana el president de la Federació dels
bancs d’aliments d’Espanya, que s’ha reunit fa uns dies amb el
president de l’Estat per demanar-li exactament això, que faci
feina per assegurar aquest finançament.

Per tant no sé a què ve dir que no ens assabentam perquè
això ja està aprovat. Ja ho sé, que està aprovat, per favor!

Miri, l’Ajuntament de Palma ha deixat sense gastar 5
milions d’euros del pressupost de Serveis Socials, 5 milions
d’euros del passat pressupost. Si això vol dir que el Partit
Popular està fent feina per repartir els doblers, el pressupost
entre la gent que més ho necessita i que això és la seva esmena,
li puc dir, miri, aquest és l’exemple clar i contundent que el
Partit Popular no està fent allò que ha de fer, repartir el
pressupost que té, almanco el que té, entre la gent que més ho
necessita. I si el pressupost del Sr. Bauzá ha augmentat ha estat
gràcies a les esmenes de l’oposició, gràcies al fet que es varen
presentar esmenes i que vostès les varen assumir, perquè els
pressuposts que vostès deien no duien aquest augment. Per
favor!, no es pengi les medalles que no són seves. És ver i ho
agraïm, que s’hagi augmentat aquest pressupost, però va ser a
iniciativa de l’oposició; la nostra no va ser tenguda en
consideració però la del Grup MÉS sí, i anaven en la mateixa
direcció. Per tant no vengui a dir aquí que això és una medalla
seva perquè no és així.

I per acabar, per finalitzar he de dir que vostès representen
el Partit Popular més retrògrad que hi ha dins totes les
institucions de la comunitat...

(Remor de veus)

...més retrògrad. L’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de
Palma el mes passat va aprovar una iniciativa de manera
unànime, aquesta mateixa iniciativa, la va aprovar per
unanimitat de tots els grups, Partit Popular, PSOE, PSM,
Iniciativaverds i MÉS, i és la mateixa, la mateixa proposició.
Per què a Palma es pot aprovar aquesta proposició i aquí no es
pot aprovar?

No posa “continuar”. Insta a defensar, no posa... Les
esmenes que vostè in voce ha presentat aquí no estan recollides
en aquest document. Aquest document es va consensuar entre
tots els grups i es va partir d’aquesta proposició no de llei, d’una
proposició socialista, i no han tengut cap inconvenient a aprovar
la mateixa proposició. Per això vostè representen la part més
dretana, més conservadora i més immobilista del Partit Popular,
perquè és una indecència i una immoralitat apelAlar a l’herència
per no donar una passa per aprovar una iniciativa que va
encaminada a donar suport a un sector més fràgil i més
vulnerable d’aquesta societat. Vostès ho tendran en el seu haver,
això...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...vostès ho tendran en el seu haver, perquè crec que és
impresentable que el Partit Popular del Parlament de les Illes
Balears no pugui donar suport a una proposició que ja ha tengut
el suport de Palma. 

Per tant no acceptam la seva esmena in voce, mantenim les
nostres i res més. Esperàvem que aquesta proposició no de llei
hagués pogut tenir el mateix suport que va tenir a Palma; no ha
estat així, la qual cosa indica la seva catadura moral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passarem, idò, a la votació...

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, una cuestión. Me gustaría saber si queda
incorporada la propuesta del PSM MÉS al respecto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sanz, ha dit que no eren acceptades les seves esmenes,
i les del Grup MÉS em sembla que...

(Conversa inaudible)

...aclariments que vostè ha demanat al grup proposant, no?

(Continua la conversa inaudible)

Sra. Obrador, passam a votació la proposició no de llei.

Vots a favor?

En conseqüència...

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats! Senyors diputats, en
conseqüència queda aprovada per assentiment la proposició no
de llei 8079/12. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta... Sra. Presidenta, li agrairia que aquesta fos
aprovada per unanimitat i no per assentiment, perquè
evidentment jo no he pogut intervenir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò quedaria aprovada per unanimitat de tots els grups,
té raó, Sr. Pastor, disculpi.

A veure, abans de passar a la segona proposició no de llei jo
agrairia per part de tots els grups parlamentaris que entre una
proposició i una altra s’evitessin els comentaris i contestar... No
ho dic per ningú en concret, he dit tots els grups parlamentaris,
he dit tots els grups, Sra. Obrador.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8269/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a variable de gènere.

Passarem ara al debat de la Proposició no de llei RGE
8269/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a variable de
gènere. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, pregaria un poc de silenci. Si no, suspendré la
sessió fins que els diputats guardin silenci.

Continuï, Sra. Santiago, disculpi.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei té un
caràcter tècnic, però és ver que tant les persones, els polítics que
estam a l’oposició com els polítics que necessiten prendre
decisions necessiten informació tècnica i acurada del que està
passant a la societat, al cap i a la fi molta informació tècnica el
que ens permet és analitzar la realitat.

Per tant aquesta proposició no de llei va en el sentit, com
diuen els dos punts concrets de la proposició, que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern de les Illes que en el termini
de sis mesos, si és possible -podem negociar el termini-, hagi
incorporat a totes les unitats i indicadors estadístics que sigui
possible la variable de gènere; i després que el Parlament de les
Illes Balears recordi a la resta de les administracions que
produeixen estadístiques, especialment les municipals, la
necessitat d’anar incorporant progressivament la variable de
gènere. 

Els indicadors, vostès saben, que és un instrument de
mediació que ens permet assenyalar fenòmens determinats i
específics. I els indicadors de gènere és un terme que es va
començar a utilitzar des de l’any 95, a la Declaració de Pequín,
on hi va haver una recomanació per part de les conclusions, on
hi participaven tots els estats del món, de la necessitat
d’introduir les estadístiques administratives i les estadístiques,
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també, privades, però incidir especialment en les estadístiques
administratives, les variables o els indicadors de gènere.

La Unió Europea va fer seva aquesta voluntat, aquesta
intenció i des de l’any 98 recomana la incorporació dels
indicadors de gènere a totes les variables administratives. De
fet, la Llei Orgànica d’igualtat efectiva entre homes i dones, de
l’any 2007, en el seu article 20 també ressalta la necessitat
d’incorporar aquests indicadors de gènere, i la Llei 12/2006, de
la dona, de la comunitat autònoma, també estableix la
perspectiva de gènere dins l’activitat ordinària dels poders
públics.

Per tant, tenim no ja declaracions importants dins l’evolució
de la igualtat entre home i dona sinó les lleis actuals en vigor.
De fet, el Decret, de l’any 2010, del pla d’estadístiques,
explicita de forma molt clara que s’han de tenir en compte i
s’han d’introduir les variables de gènere, i de fet recull els
articles de la llei de 2006 i de 2007.

El que pretenen els indicadors de gènere, tenen una funció
concreta, per una banda és la situació relativa entre homes i
dones. A vegades es confon perquè els indicadors de gènere no
és en relació al que puguin fer les dones sinó a l’ús que fan de
determinats serveis, de temps, de moltes coses els homes i les
dones sense voluntat inicial de canviar-lo. Això ja serà la
voluntat política i la voluntat de l’administració. També vol
veure l’evolució dels canvis produïts entre homes i dones
respecte d’un fet, respecte d’un aspecte concret, respecte d’un
procés determinat. De fet, interessa sobretot en què participen,
per raons d’absència o perquè estan molt presents, un sexe i un
altre. O quines necessitats i quins interessos manifesten els
homes i les dones.

No ho fa, insistesc, amb la voluntat de canviar-lo o
d’interpretar-lo sinó amb la voluntat de conèixer, després ja la
interpretació política, ideològica la farà cada un, però sense
aquesta informació tècnica és difícil poder a vegades jutjar i
valorar. 

El primer aspecte per aconseguir un indicador de gènere és
la disgregació per sexe, per tant, el primer que s’hauria
d’aconseguir és que totes les variables administratives
tenguessin aquesta diferència entre si ho fa un home o si ho fa
una dona. Després, a partir d’aquí es poden començar a fer
indicadors de gènere de moltes formes, a través d’índex de
distribució de variables, de concentració, de feminitat, de
masculinitat, explotar dades que possibiliten que la variable
sexe pugui ser, diguem-ne, creuada entre altres moltes variables.

Això que pareix senzill, la veritat és que encara molts ítems
i moltes variables a la nostra comunitat autònoma i moltes altres
administracions, però parlam de la nostra comunitat autònoma,
on tenim competències, això encara no hi és o que no hi és a la
mentalitat de les persones o dels administradors, tant
funcionaris com polítics com gerents. Per tant, és necessari
incidir en aquesta importància i en aquesta cultura.

El fet és que quan s’ha manifestat, quan s’han treballat
indicadors de gènere s’ha possibilitat canviar les coses. En els
anys noranta, quan els indicadors de gènere ens diuen que les
dones aconseguim una igualtat jurídica cada vegada més
important o legislativa cada vegada més important, però que en
canvi no arribam al poder, hi ha dificultats, no se sap per què,
per arribar al poder i comencen a canviar lleis. Aquí tenim una
llei cremallera que ha evidenciat d’una forma molt clara que els
partits polítics no tenen dificultat per posar dones a les seves
llistes electorals perquè hi ha una llei cremallera que ho obliga.
Això va ser arran o això va ser estudi de veure, a través
d’indicadors de gènere, les dificultats que tenien les dones per
accedir-hi, hi havia més militants, estaven més o manco
representades en els executius, però després a l’hora de triar per
poder anar a parlaments i a llocs de decisió tenien dificultats.
Això fa que aquest anàlisi és possible.

Els cuidadors familiars, que ho pots intuir, però no és una
qüestió d’intuir, és que tenguis dades, familiars cuidadors, tots
sabem que són dones, però ara ho sabem amb certesa perquè
s’ha introduït la variable cuidador familiar home o dona i ara
sabem que el 83% dels cuidadors familiars són dones. Són coses
que intueixes. O el fracàs escolar, que és més gran en els homes
o en els alAlots que en les alAlotes. Això fa que les polítiques
puguin ser diferenciades per intentar que aquest fracàs escolar
no es produeixi. O per què, quins elements fan que les dones
romanguin més que els homes? Si només hi ha una cosa
genèrica que són alumnes no et permet fer aquests anàlisi.

Jo he trobat una sèrie d’aspectes que puntuen cap aquí i que
per això consider que aquesta proposició no de llei podria tenir
el suport de tots els grups polítics, per exemple, la llista d’espera
per a visites mèdiques especialitzades. Sabem l’especialització
de cada especialitat, de cada malaltia, n’hi ha més de cent, ho
sabem per hospitals, ho sabem..., però no ho sabem per sexe, no
sabem si afecta més les dones o els homes la llista d’espera. 

Una altra estadística oficial és la relació de cabdalies del
Govern de les Illes Balears, cabdalies. No tenim la variable
sexe, no sabem en aquests moments si hi ha més homes o més
dones que han pogut arribar a ser caps o responsables de
departament, simplement perquè no hi està recollit. Podem anar-
hi a través del nom, però això és una feina que simplement si es
posàs una variable home-dona ja estaria. Per exemple,
estadístiques de l’any 2013 publicades a les pàgines del Govern,
comptes de cotització amb altes del règim a la Seguretat Social,
no ho sabem, en el règim agrari, en el règim autònom, en el
règim de la mar, en el règim general quins són homes i dones,
i segurament hi és, però quan es fa públic no es registre. O els
sectors econòmics, tampoc no sabem els contractes de treball
registrats per sectors no hi són, en canvi sí que hi és contractes
indefinits o temporals.

La memòria de la Direcció General de Salut Pública i
Consum en temes de consultes, la memòria de 2012, en temes
de consultes, sabem que s’han fet... a través de quines xarxes
s’han fetes, la xarxa d’oficines d’atenció al consumidor en
presència. Sabem que hi ha hagut més a Mallorca, Menorca,
Eivissa, que s’ha fet per telèfon amb un percentatge determinat,
telemàtiques per un altre percentatge determinat, però no sabem
si són homes o dones els que fan aquest tipus de consultes. I
això és una variable que no costa res i ens permet saber
conductes que tenen els homes i que tenen les dones. O les
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reclamacions, tenim un munt d’informació sobre les
reclamacions que es fan a Consum, però no sabem si les fan
homes o dones. I així successivament podríem explicar més
d’un exemple que tenc i que no ens costaria res introduir
simplement aquesta variable i que ens permetria valorar altres
situacions. 

Per tant, tot i que no es tracta sols d’aquesta diferència per
sexes sinó sobretot la feina que es faci després estadísticament
perquè es possibiliti fer un anàlisi que ens permeti conèixer els
comportaments, algunes vegades per conèixer-los, altres per
intentar modificar-los, altres per entendre situacions perquè
pensam que aquests indicadors de variable de gènere que
possibiliten un major coneixement de les diferències entre els
valors, les situacions, les condicions, les aspiracions, les
necessitats dels homes i de les dones ens permetrà a tots tenir
una orientació tècnica, prendre decisions d’una forma més
informada i després fer accions polítiques o accions també
tècniques perquè això és una variable que la podran utilitzar
investigadors, que també la reclamen, la Universitat, etcètera.
Per això, demanaria a tots els grups parlamentaris que donassin
suport a aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, en primer
lloc, nosaltres volíem manifestar el nostre vot favorable a
aquesta proposició no de llei perquè, efectivament, no fa més
que manifestar un dels compromisos dels governs que varen ser
signants de la Plataforma d’Acció de Pequín, com vostè ha
comentat, del 95, que un dels compromisos era garantir que
totes les polítiques i programes havien de reflectir una
perspectiva de gènere. 

A nosaltres ens sembla, a més, assenyada perquè l’objectiu
que es desprèn de la seva lectura no és altre que el compliment
també de l’altra legislació que ens ha donat i també que les
xifres, l’altre objectiu, les xifres que es puguin aportar a les
estadístiques que realitzen a la comunitat autònoma es pugui,
d’aquestes xifres, conferir una anàlisi no només quantitativa
sinó també qualitativa referida a les dones. 

Si ens cenyim únicament a la normativa que es planteja a
l’exposició de motius aquella podria ser, com he dit, un
argument de prou pes perquè la proposició no de llei fos
aprovada. Efectivament, encara vigent, malgrat que molt
superada, Llei de la dona de les Illes Balears, com també la Llei
Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, com el
Decret 109/2010, de 15 d’octubre, que va aprovar el Pla
d’estadística de les Illes Balears 2010-2013, obliguen que els
estudis estadístics es facin sota aquesta variable de gènere.
Basta repassar l’article 7, com vostè ha comentat de la Llei de
la dona i el 20 de la Llei Orgànica d’igualtat efectiva. Aquests
articles, efectivament, obliguen els poders públics a la
integració de la perspectiva de gènere en la seva activitat
ordinària i, per tant, en l’elaboració dels seus estudis i
estadístiques.

Però també per un simple criteri i rigor científic és
primordial fer-ho d’aquesta manera. En cas contrari, es podrien
obviar alguns indicadors que podrien tenir una transcendència
interessant de cara a la presa de decisions polítiques. No de
bades, l’estadística és la part de les matemàtiques que tracta de
la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades per
prendre decisions o extreure conclusions generals sobre diverses
manifestacions de la realitat. I si coneixem millor la realitat,
millor podrem actuar amb un millor coneixement de causa i, per
tant, també amb una millor coherència.

L’estadística esdevé així per a l’administració un instrument
de coneixement i de decisió i, efectivament, les variables de
gènere, com també altres variables com la d’edat, per exemple,
són bàsiques. 

Els homes i les dones han interioritzat actituds i
comportaments diferents davant problemes o desafiaments
durant milers d’anys. Els homes i les dones, a part de les
qüestions físiques, són també diferents per aquestes raons i no
per aquesta diferència han de tenir diferents oportunitats. 

No obstant això, veim molt clarament com aquesta variable
condiciona quan parlam de feina, com s’ha dit aquí, també quan
parlam de sous, quan parlam, com ha dit la portaveu de MÉS,
del fracàs escolar que, efectivament, afecta més els alAlots que
les alAlotes, quan parlam de salut, i un llarg etcètera. 

Es fa imprescindible, per tant, considerar aquesta variable en
els estudis estadístics, però també en els propis indicadors de les
situacions de les quals surten aquests estudis. Si volem dades
desagregades per sexe els indicadors també ho hauran de ser. 

La mateixa Organització Internacional del Treball ja recull
que en l’actualitat hi ha un ampli consens en què les
estadístiques del treball nacional, a les quals s’ha incorporat la
variable o perspectiva de gènere, són més complertes i de major
qualitat que les que no ho fan i que aquestes que no ho fan
deixen de tenir la mateixa utilitat, no només per a aquestes
persones interessades en les qüestions i anàlisis de gènere sinó
també per a aquelles i aquells que són analistes de mercat o que
han de prendre decisions polítiques.
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Fa uns mesos, quan el Grup Parlamentari Socialista va
demanar la compareixença del conseller d’Administracions
Públiques perquè ens expliqués el Pla d’igualtat de
l’administració de la CAIB amb tot l’ànim de colAlaborar, vàrem
expressar en la nostra intervenció que els indicadors que
apareixien en el pla no eren els apropiats perquè el que es
demanava era el nombre de cursos, òrgans que han rebut la
informació, nombre de suggeriments a la bústia, creació de la
bústia, però per a aquesta diputada el que els indicadors ens
haurien de transmetre és si les actuacions que fa l’administració,
el que ens hauria de finalment transmetre quan acaba l’estudi,
és si les actuacions que fa l’administració per a la igualtat entre
homes i dones obtenen resultats. 

Posava, com a exemple, que si ara hi ha un ics per cent de
dones a llocs d’alta responsabilitat d’aquí sis mesos o d’aquí un
any hauríem de saber quantes dones hi ha. Vull dir, això és un
indicador. I quants d’homes, indicadors amb variable de gènere.
No per quins mitjans s’han assabentat dels cursos que es fan,
etcètera, altres tipus de qüestions que no són indicadors.

Bé, la nostra pregunta sobre aquest tema, que nosaltres
consideram un tema tècnic i seriós, vàrem rebre una sèrie
d’insults, als quals ja ens estam acostumant per part d’una
directora general, el nom de la qual, em sap greu, però no el
record; hem escoltat que si tu més, que si nosaltres feim molt
més per les dones, etcètera, que varen impedir conèixer la
postura del conseller davant aquesta matèria sense la qual no es
podrà conèixer, per desgracia, la progressió d’aquest pla
d’igualtat en aquesta comunitat autònoma.

En definitiva, nosaltres donarem suport a aquesta moció i
esperam també que durant aquest any, que s’haurà d’aprovar un
nou pla d’estadística de les Illes Balears, que es continuï en les
mateixes directrius per part del Govern i que la variable de
gènere es tengui en compte en totes les estadístiques que
s’elaborin.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un
temps també de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Popular estam d’acord que la
incorporació de la realitat i la perspectiva de gènere en les
publicacions estadístiques ens ajuden a tenir un reflex més
objectiu i realista de la societat actual i donar visibilitat al paper
i a la realitat de les dones dins la societat.

Diuen que el que no es comunica no existeix, per tant, la
representació estadística de la variable de gènere en tots els
estudis indicadors en què sigui possible és una passa més en la
gestió de la igualtat entre homes i dones i en posar en evidència
el paper de la dona dins els àmbits de la societat. 

Sols coneixent i diferenciant clarament quin és aquest paper,
com han dit les portaveus que m’han precedit, es podran
dissenyar actuacions i polítiques públiques específiques amb
l’objectiu d’assolir aquesta igualtat en què totes les
administracions hi fan feina, tot i que queda molta tasca a fer.

En aquest sentit, des del Ministeri de Salut, Serveis Socials
i Igualtat del Govern d’Espanya, concretament de l’Institut de
la Dona, es disposa d’una base de dades pública i consultable a
través de la pàgina web, denominada Dona en xifres, composta
per una sèrie d’indicadors que reflecteixen precisament la
situació de la dona en els diferents àmbits de la societat. 

Els indicadors que es poden consultar actualment, a més de
depurar aquesta cerca, a més de per anys, també per subgrups,
dins aquests camps de recerca per fer-la més acurada, són:
demografia, familia i llars, educació, ciència i tecnologia,
ocupació, prestacions socials, conciliació, salut, poder i presa de
decisions, reconeixement social, violència, vulnerabilitat i
múltiple discriminació. A més, poden consultar també els
indicadors que es publiquen de la Unió Europea i també de
Nacions Unides.

Tota aquesta informació serveix per aportar les dades a la
publicació anual, que s’elabora des de l’Institut Nacional
d’Estadística, Homes i Dones a Espanya. A més, per primera
vegada, aquest 2013, l’Institut de la Dona elabora l’informe
Mujeres en cifras. Boletín estadístico, del qual ja s’han publicat
en format electrònic dos números, el de gener de 2013, sobre
població i natalitat, i el del mes de febrer, sobre nupcialitat i
ruptures matrimonials, que també es poden consultar via web i
que és una novetat impulsada i posada en marxa pel Govern
d’Espanya.

Pel que fa a l’àmbit autonòmic podem afirmar, també com
a norma general, que ja s’apliquen criteris estadístics de qualitat
amb la màxima desagregació territorial, per illes i per
municipis, així com pel que fa a la consideració de la
perspectiva de gènere en tota la producció estadística. De la
mateixa manera, es treballa des de l’IBESTAT per millorar
aquestes estadístiques i s’incorporen ja també les dades de
gènere i la màxima informació possible.

De fet, fent una tasca d’analitzar amb detall totes les dades
publicades pel Govern les xifres parlen per elles mateixes, i
podem afirmar que es compleix el que es referia la portaveu del
Grup MÉS a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona, atès que en aquests moments ja es
garanteix aquesta perspectiva de gènere en l’activitat ordinària
dels poders públics de les Illes Balears en l’elaboració d’estudis
i estadístiques.

Anem per parts. Institut d’Estadística de les Illes Balears:
del total de 39 operacions estadístiques, 18 contemplen la
perspectiva de gènere, que bàsicament corresponen a dades
demogràfiques i sociosanitàries; la resta, 21, no correspon
aplicar-la, ja que són dades de naturalesa econòmica que en el
seu origen no fan cap diferència de gènere. Conselleria de
Presidència: de les 3 operacions estadístiques que realitza, cap
d’elles no permet la desagregació, ja que totes tres fan
referència a entitats. Conselleria de Turisme i Esports: de les 10
operacions que realitza amb dades, 2 que corresponen a esports
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sí que contenen aquesta variable, i 8 no, atès que mesuren
conceptes turístics que no permeten la seva translació a persones
físiques, com per exemple nombre d’establiments o grau
d’ocupació; o que la dada subministrada en origen no permet fer
la diferenciació per gènere, com per exemple els turistes que
arriben a les nostres illes, que no tenim aquesta dada, en origen
no es recull aquesta dada. 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats: de les tres
operacions que té assignades totes contemplen aquesta variable.
Vicepresidència Econòmica: tenen un total de 24 operacions
estadístiques, de les quals a 12 no correspon aquesta variable i
a 11 si que els correspon, que són bàsicament les dades de
naturalesa laboral que actualment ja fan aquesta diferenciació,
i una que es ver que no s’està fent en aquests moments però que
podria ser susceptible d’incorporar que són els accidents
laborals. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
de les 41 operacions amb dades estadístiques que publiquen
actualment, aquestes no són susceptibles d’aquesta variable,
perquè per exemple si agafam el nombre de passatgers de
transport públic, sigui quin sigui, no es disposa de dades
diferenciades per sexe en origen. Administracions Públiques: 5
operacions, de les quals 2, i a una se’n feia referència i ja està
incorporada, com és el personal de la CAIB, que sí que du
aquesta diferenciació incorporada, i altres 3 no, que són
precisament les que corresponen a incidents de l’112.
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: 38 operacions
amb dades estadístiques, de les quals a 10 no els correspon
aquesta diferenciació, com per exemple establiments, i 27 sí que
tenen en compte la variable de gènere; i com ja passava a la
Conselleria de Vicepresidència Econòmica, també en tenim una
que en aquests moments no s’està publicant aquesta variable,
però que sí que es recull en origen, per tant seria susceptible
d’incorporar-la, que serien les desigualtats en salut entre homes
i dones.

És a dir, del total de les 163 operacions estadístiques que es
realitzen actualment i que estan incloses dins el programa anual
d’estadística del 2012, en 98 d’elles per diferents circumstàncies
no els correspon, com hem dit bé perquè no contemplen unitats
que facin referència a persones físiques, o, com també hem dit,
perquè no hi ha possibilitat de recollir aquesta diferenciació en
origen. A 63 sí que s'hi recull, tal com preveu la llei, aquesta
variable de gènere, i en tenim 2 en què es podria fer, que s’hi
pot incorporar però que en aquests moments és ver que encara
no s’ha incorporat.

Per tant el que podem dir és que gairebé el cent per cent dels
informes que poden dur aquesta variable i donar visibilitat, com
dèiem, a aquesta diferència de gènere, ja ho estan fent
actualment, per la qual cosa nosaltres votarem en contra del
punt número 1, creim que no té sentit instar el Govern a fer una
cosa que ja recull en la mesura de totes les possibilitats que té,
que és en totes aquelles taules en què tenim indicadors i que
tenim indicadors que es poden recollir d’aquesta manera. I en el
punt número 2 sí que consideram que podríem arribar a un
acord, ja que consideram que aquesta tasca de recordar a les
administracions aquesta obligació de recollir aquesta
perspectiva de gènere s’està fent, però podem estar d’acord amb
el fet que s’ha de continuar fent i millorant en els indicadors que
sigui possible. Així que nosaltres des del Grup Popular el que
proposam és afegir “...continuar recordant a totes les
administracions públiques que produeixen estadístiques...”, bé,

i el text així com havia proposat el grup proposant MÉS, a fi de
poder-ho votar a favor i que quedi palès el compromís d’aquest
parlament i del Govern amb la importància de la variable de
gènere dins les estadístiques, els estudis o les operacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, i gràcies al Grup Socialista pel seu
suport. Efectivament les variables de gènere no només..., a
vegades s’associa gènere a dona, però no només és gènere, sinó
saber quins usos diversos feim els homes de les dones, quins
processos diferenciats feim, quina sensibilitat diferent tenim,
quina forma d’accés a les coses i a l’administració i a qualsevol
altra activitat tenim, quines aspiracions, etc.

I estic d’acord també amb la Sra. Prohens en la necessitat
que les coses es facin visibles, si no es fa visible és difícil; i per
això lamentam que no es pugui aprovar aquest punt perquè...,
memòria de l’any 2012, la variable de gènere no només és tenir
variable home dona a les estadístiques, és que quan es faci una
memòria la variable de gènere es tengui en compte, perquè de
res no ens serveix saber que el director general tengui les
consultes i sàpiga que el 30% de consultes són homes i la resta
dones, o al revés, no ho sé, si a la memòria no ho posa, si no hi
ha aquest indicador de variable de gènere obligatori treure’l,
perquè per tant no hi ha capacitat... Jo no ho sé, ni vostè no ho
sap. No, no, jo l’he treta de Conselleria de Salut i Família,
memòria; no la tenim.

No la tenim tampoc a les empreses industrials a les Illes
Balears, publicat l’any 2013 per aquest govern; no sabem els
empresaris que són homes i que són dones; segurament serà a
qualque estadística, però a les publicacions no hi és, perquè la
variable de gènere, els indicadors de gènere no es tenen en
compte. Li he posat diversos exemples: les prestacions de l’atur;
ara vostè va -tenim tot l’any, les prestacions de l’atur- vostè va
a la pàgina de l’estadística del Govern i no la sabem per homes
i per dones. Es podran recollir, però si les recullen i no les fan
públiques ni les fan visibles, com vostè ha dit no existeixen. Per
tant m’agradaria que es replantejassin aquest tema. 

Podem posar que continuï incorporant a totes les unitats,
perquè efectivament vostè m’ha fet una relació i jo sé que no
som al segle XIX, que s’ha millorat molt en la incorporació, i
confiam que a final d’aquesta legislatura hi hagi molts més
indicadors, però en aquest moment hi ha molts d’aspectes de la
variable gènere que no s’estan reflectint, i que no només és la
variable sexe, home dona, sinó els processos i les elaboracions
que es fan posteriorment de l’ús d’aquestes estadístiques i
d’aquesta variable entre home i entre dona.
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Per tant en el segon punt hi estam d’acord, sabem que no és
la primera vegada, que des de l’any 80, i més des de l’any 2000,
totes les administracions estan fent un esforç, però està bé que
com a parlament poguéssim recordar que és necessari continuar
i que no es relaxi. Per tant demanaria que si vostè que al primer
punt hi ficam “continuar” i llevar allò dels sis mesos, està bé
que recordem a les altres administracions que ho facin, però està
bé també que ho recordem al Govern com a Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés d’un minutet per tal que es puguin...

LA SRA.  SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, quedaria el primer punt: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que continuï
incorporant a totes les unitats d’indicadors estadístics que sigui
possible la variable de gènere”.

I el segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar recordant a totes les
administracions públiques que produeixin...” i tal, el text com
continua.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Entenc que tant el primer punt com
el segon quedarien acceptats per unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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